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Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 
uzavretej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

ako aj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“) 

 
Číslo dodatku kupujúceho: 212/NLC/2020-VO  
 

I. 
Zmluvné strany 

Kupujúci: 
Názov:     Národné lesnícke centrum 
Sídlo:     T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen 
Zastúpený:                                Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ 
Osoba zodpovedná  
za plnenie predmetu zmluvy:       Ing. Danica Krupová, PhD.  
IČO:     42001315 
DIČ:     2022091027 
IČ DPH:    SK2022091027 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:       SK20 8180 0000 0070 0024 1498 
(ďalej len „kupujúci“) 
         
Predávajúci: 
Názov:                AMEDIS spol. s r.o.  
Sídlo:                  Mlynská 10, 921 01 Piešťany    
Zastúpený:                                Ing. Miloš Sebedinský, konateľ   
Zápis:     OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 969/T 
IČO:                         00612758               
IČ DPH:    SK2020395432  
DIČ:    2020395432  
Bankové spojenie:          ČSOB, a.s. – pobočka Piešťany     
IBAN:    SK57 7500 0000 0004 1185 0253  
(ďalej len „predávajúci“)    
 
kupujúci a predávajúci sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.  
 

II. 
Preambula 

1. Dňa 07.07.2020 bola medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená Kúpna zmluva, ktorú kupujúci 
eviduje pod číslom 160/NLC/2020-VO (ďalej len „zmluva“). Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho 
dodať kupujúcemu Microwave Accelerated Reaction System MARS 6 iWave (bezpulzná mikrovlnná piecka) 
od výrobcu CEM  Corporation (ďalej len „predmet kúpy“), ktorá bude mať funkcionality špecifikované 
v článku III. bod 1 zmluvy. Spolu s predmetom kúpy sa predávajúci zaväzuje dodať 
kupujúcemu príslušenstvo podľa bodu 2 článku III. zmluvy. Predmetom zmluvy je zároveň aj záväzok 
predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a príslušenstvu a záväzok 
kupujúceho riadne a včas dodaný predmet kúpy spolu s príslušenstvom od predávajúceho prevziať, a 
zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 
 
2. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok v nadväznosti na doručenie podania s názvom „Zaslanie návrhu 
správy z kontroly verejného obstarávania“ zo dňa 18.08.2020, na základe ktorého Výskumná agentúra, 
Sliačska 1, 831 02, Bratislava, IČO: 3181 9494 doručila kupujúcemu ako verejnému obstarávateľovi správu 
zo štandardnej ex post kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky: „Bezpulzná mikrovlnná 
piecka_Microwave Reaction Systém“ v rámci projektu: „313011S735, Centrum excelentnosti lesnícko-
drevárskeho komplexu LignoSilva.“ 
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III. 

Predmet dodatku 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom dopĺňajú článok II. (Preambula) zmluvy o nový bod 2, ktorý 

bude nasledovať za bodom 1 článku II., a ktorý bude znieť nasledovne: 
 

„2. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že sú plne oboznámené so 
skutočnosťou, že predmet tejto zmluvy je poskytovaný v súvislosti s implementáciou operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra pre programové obdobie 2014. – 2020.“ 

 
2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v celom rozsahu rušia znenie bodu 5 článku X. zmluvy (Záverečné 

ustanovenia), a nahrádzajú ho novým znením, ktoré bude znieť nasledovne:  
 

„5. Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ako aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnenými osobami sú najmä: 
a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary); 
b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné 
útvary); 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly / auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.“ 

 
3. Všetky ďalšie ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú bez zmeny. Tento dodatok je 

súčasťou zmluvy.  
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 

2. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z toho dva si ponechá kupujúci a jeden predávajúci.  
 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento dodatok uzatvárajú 
slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
obsahu dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ho vlastnoručne podpisujú.  
 
Vo Zvolene dňa ................                                                   V Piešťanoch dňa .................... 
 
  
 
 
               
.............................................                                               ............................................. 
Národné lesnícke centrum           AMEDIS spol. s r.o. 
Ing. Peter Balogh, PhD.             Ing. Miloš Sebedinský                                                        
generálny riaditeľ                                             konateľ  


